
1 Egyenként kettő ujjfestéket kom-
binálunk és elkeverjük a színeket. A 
kezet belemerítjük a festékbe és rá-
nyomjuk a lámpásszabásra, minden 
lenyomatnál új színt használunk és 
hagyjuk megszáradni. 2 A nyomtatott 
lámpásszabás alsó és a felső szegé-
lyénél csillám dísszalagot ragasszunk 
fel. 3 Az elkészített lámpásszabást 
végül UHU mindentragasztó segít-
ségével kívülről rögzítjük a lámpás 
fedeléhez és aljához, majd hagy-
juk megszáradni. 4 A fedélen a két 
egymással szemben lévő oldalon 
fúrjunk lyukakat. A lámpástartó drótot 
színes fagyöngyökkel díszítjük és 
lakasztjuk fel. Majd az elektromos 
lámpástartó pálcát rögzítjük.

ALAPANYAG

Ezek a színes lámpások különösen a kicsinyeknek jelentenek 
nagy örömet! Egyszerű termékeket használunk a készítéshez 
mint például ujjfesték, öntapadó csillám díszszalag és gyön-
gyök. Az elektromos lámpástartó pálca teljesen veszélytelen! 

 BARKÁCSOLJUNK LÁMPÁST

Lámpás 
kézlenyomattal

TIPP

Figyelem! Csoportoknak ill. osztályoknak kedvező 
áron ajánlunk előnyös barkácscsomagokat:

 Lámpás-Előnyös barkácskészlet 
50 lámpáshoz 

Tartalom: 
• 50 lámpásfedél - és talp (sajtosdoboz) 
 Ø kb. 15,3 cm
• 50 semleges lámpásszabás
• 50 lámpástartó pálca spirállal
• 50 tartófül
 401585  per  cs.  ............................  13.200,— 

 Lámpásfedél és 
talp / sajtosdoboz 

Méret: Ø kb. 15,3 cm
 400788  10 db/ cs.  ..........................  1.380,— 
 400789  200 db/ cs.  ......................  25.050,— 

Lámpásszabás / transzparens papír 
Ø 15,3 cm-hez - semleges

Transzparens-
papírszabás a 
lámpásfedélhez 
talppal Ø15,3 cm.

Szabásméret: 20 x 50 cm
kész lámpásméret: magasság 20,5 cm / Ø 15,3 cm
Szín: fehér
Vastagság: 115 g / m²
 401574  25 ív/ cs.  ...........................  1.810,— 

 Lámpástartódrót 
Kedvező ár nagy mennyi-
ségben történő beszerzés 
miatt! A megfelelő drót a 
lámpástetőhöz és aljhoz. 
A drótot a lámpástartó 
pálcára akasztjuk.
 400292  per  db  ...................................  50,— 
 400293  50 db./ cs.  .........................  1.320,— 

 Elektromos lámpáspálca - LED 
Most új LED techno-
lógiával, ideális lámpás 
felvonulásokhoz, gyere-
künnepségekhez, stb., 
nincs égési veszély, 
LED-del, 2 elemet 
(cikkszám 100305) 
kérjük hozzárendelni, 
újra használható.
Hossz: kb. 40 cm
Világosság: 6 – 10 LM
 401782  per  db  .................................  530,—  
  10   db -tól .............................  500,— 
  50   db -tól .............................  460,— 

 Csillám díszszalag 
Átlátszó ragasztószalag 
csillogó csíkokkal, 5-féle 
szín. Egyszerűen felra-
gasztani és a csíkok között 
a felület átlátszik, legjobban 
alkalmas pl. papírra, fára, 
üvegre, stb. Egy ollóval 
könnyen vágható
Szélesség: kb. 15 mm
Hossz: kb.1,2 m darabonként
 401788  5 db./ cs.  ...........................  1.600,— 

 Ujjfesték készlet - MUCKI 6 x 150 ml 

Tartalom: 
• 6 visszazárható üveg x 150 ml 
 (fehér, sárga, piros, zöld, kék, fekete)
 500399  per  készl  ..........................  5.120,— 
Ceruzaelem - Longlife 1,5 V
(Cikkszám 100305, 101345)

Fagyöngykeverék-színes
(Cikkszám 700017, 700327)

Mindentragasztó-kraft - UHU 
(Cikkszám 400020) 

Kérjük vegye  fi gyelembe, hogy a kínálat, az árak és az oldalszámozás
egy új katalógus megjelenésével változhatnak. A jelenlegi kínálatunkat
megtalálja gyorsan a webáruházunkban is.
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